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Multumim ca ai ales sa folosesti un produs Tellur. Castile Bluetooth Pluto au un 
design modern, functii multiple si compatibilitate ridicata – asigurandu-ti 
libertatea pentru a purta conversatii telefonice si a asculta muzica. Este o 
excelenta optiune pentru birou, calatorii si masina. 

Tehnologie Bluetooth fara fir :
Tehnologia Bluetooth fara fir permite conectarea castilor cu dispozitive de 
comunicare compatibile, fara folosirea cablurilor. Conexiunea Bluetooth fara fir 
se poate face la o distanta de pana la 10 metri. Conexiunea Bluetooth fara fir 
poate suferi interferente din cauza obstacolelor (ex: pereti) sau a altor dispozitive 
electronice. 
 



Pornire rapida

Castile Bluetooth Pluto au urmatoarele componente: 



1. corpul suportului din jurul gatului este fabricat din TPU
2. Partea stanga metalica a suportului
3. Partea dreapta metalica a suportului
4. Capac de acoperire dreapta 
5. Capac de acoperire stanga
6. Suport prindere cablu
7. Buton multifunctional
8. Inel metalic
9. Microfon
10. Casca
11. Suport magnetic stanga
12. Suport magnetic dreapta
Inainte de utilizare este necesara incarcarea completa a castilor. Pentru detalii 
despre incarcarea castilor, vezi capitolul “Incarcare & Baterie” din acest manual. 
Selecteaza telefonul mobil compatibil cu aceste casti sau orice alt dispozitiv 
Bluetooth pentru conectare. Pentru detalii de conectare intre dispozitive vezi 
“Operatii functionale”. 
Recomandari: tine castile la distanta de cardurile bancare sau alte dispozitive 
magnetice de stocare – informatia pastrata poate fi pierduta din cauza 
demagnetizarii. 



Castile Bluetooth Pluto au urmatoarele functii: 

• Casti Bluetooth stereo care incorporeaza sistem auditiv stereophonic si suport 
de sustinere in jurul gatului
• Sistem magnetic al castilor pentru o experienta de folosire placuta si usoara 
• Functie de vibratie inclusa asigura notificarea apelurilor primite 
• Preluarea apelului se poate face prin apasarea oricarui buton
• Dezactivare microfon in timpul apelului 
• Sunet de inalta calitate
• Posibilitatea de a te conecta la 2 dispozitive in acelasi timp prin Bluetooth
• Formarea ultimului numar apelat
• Afisaj baterie 

Conectare

1. Avand castile oprite, apasa pentru o secunda butonul multifunctional. Vei auzi 
sunetul “Power On, Pairing” si un semnal sonor. Castile sunt acum pornite si vor 
intra automat in modul de conectare –lumina rosie si albastra va alterna. 

2. Deschide aplicatia Bluetooth de pe telefonul mobil si cauta castile Pluto



3. Gaseste castile Pluto si conecteaza-le.
  
Operatii functionale
• Pornirea conectarii: 
Avand castile oprite, apasa timp de o secunda, 
butonul multifunctional. Vei auzi alerta vocala 
“Power on, pairing” si un semnal sonor. Castile
 sunt pornite si vor intra automat in modul de conectare. Castile se vor opri 
automat dupa o perioada de 180 secunde, in care au fost in modul conectare, 
dar nu au fost conectate la niciun dispozitiv. Parola 0000 va trebui introdusa la 
conectarea cu telefoanele mobile care au o versiune mai veche de V2.1
 
• Conectarea: 
Atunci cand conectarea intre dispozitive este facuta vei auzi alerta 
vocala“Pairing successful, connected”. 
•  Primirea apelului:
Apasa scurt butonul multifunctional pentru acceptarea apelului primit 
• Respingerea apelului:
Apasa butonul multifunctional timp de o secunda pentru a respinge apelul. Vei 
auzi alerta vocala “Call rejected”.   



Transferarea apelului:
Daca in timpul apelului primesti o alerta vocala, apasa butonul multifunctional 
timp de o secunda pentru a accepta ultimul apel primit si apasa inca odata 
butonul multifunctional timp de o secunda pentru transferarea apelului pe 
telefonul mobil
• Dezactivarea microfonului in timpul apelului/ schimbarea: 
In timpul apelului apasa simultan, pentru o perioada scurta de timp, butoanele 
volume + si volume – . Vei auzi alerta vocala “ Mute on”. Apasa din nou si vei 
auzi alerta vocala “Mute off”. 
• Acceptarea apelului: 
Atunci cand primesti un apel vei primi o alerta vocala “Incoming call”. Apasa pe 
oricare dintre butoane. Vei auzi un semnal sonor. 
 • Formarea ultimului numar apelat: 
Apasa de doua ori butonul multifunctional pentru formarea ultimului numar 
apelat. Vei auzi o alerta vocala “Re-dialling”.
• Pronirea muzicii/Pauza: 
Apasa odata pe butonul multifunctional pentru a porni muzica si apasa inca 
odata pentru a o opri. 
• Cresterea volumului: 
De fiecare data cand apesi butonul volume +, nivelul volumului creste. Vei auzi 



alerta vocala “Volume maximum” cand sunetul va atinge volumul maxim.    
• Scaderea volumului: 
De fiecare data cand apesi butonul volume -, nivelul volumului scade. Vei auzi 
un semnal sonor. Cand volumul minim este atins vei auzi un nou semnal sonor.
• Melodia anterioara: 
In timp ce asculti muzica apasa timp de o secunda butonul volume - pentru a 
trece la melodia anterioara. 
• Melodia urmatoare: 
In timp ce asculti muzica apasa timp de o secunda butonul volume + pentru a 
trece la melodia urmatoare.
• Gestionarea a doua apeluri: 
Daca primesti un nou apel telefonic (B) in timp ce esti deja angajat intr-o 
convorbire (A), apasa butonul multifunctional pentru a prelua apelul B si a 
inchide convorbirea (A). Apasa de doua ori butonul multifunctional in cazul in 
care vrei sa pui in asteptare convorbirea (A) si sa raspunzi la apelul (B), si 
apasa inca odata de doua ori butonul multifunctional pentru a schimba apelurile 
intre ele (B) cu (A). Apasa butonul multifunctional sa inchizi convoribirea si sa 
preiei apelul in asteptare.  
• Afisaj baterie iOS: 
Dupa conectarea cu success la un dispozitiv Apple, aceasta va afisa nivelul 



bateriei castilor Bluetooth Pluto. 
• Oprirea: 
Apasa butonul multifunctional timp de cinci secunde pana indicatorul de lumina este 
rosu si apoi se stinge, insotit de alerta vocala “Power off”.  
• Pornirea/oprirea controlului vocal: 
Apasa butonul multifunctional timp de o secunda pentru a porni controlul vocal. Vei 
auzi un semnal sonor. Apasa din nou timp de o secunda butonul multifunctional 
pentru a opri controlul vocal. 
• Functia de conectare multipla de pana la 2 dispozitive:
Apasa butonul multifunctional pentru a porni castile. Cand lumina alterneaza 
rosu-albastru elibereaza butonul.  
Castile se afla acum in modul conectare. Conecteaza telefonul mobil A la casti. 
Cand conectarea este facuta, inchide functia Bluetooth a telefonului mobil A. 
Reporneste din nou castile pentru a le pune in modul conectare. Conecteaza 
telefonul mobil B la casti. Cand conectarea este facuta, reporneste functia Bluetooth 
a telefonului mobil A. Castile se vor conecta automat si la telefonul A (acesta trebuie 
sa detina functia de reconectare automata) sau acceseaza optiunea Bluetooth a 
telefonului mobil A si conecteaza-l cu castile. 
• Revenirea la setarile din fabrica: 
In timp ce incarci castile apasa simultan pe butonul multifunctional si volume +, timp 
de trei secunde. Indicatorul mov va alumina de trei ori cand setarile din fabrica au 



fost setate .
• Indicarea nivelului bateriei: 
In modul de stand-by apasa scurt pe volum + sau pe volum -. Nivelul de incarcare 
al bateriei va fi mentionat in casti. 
• Incarcator & baterie
Inainte de folosirea incarcatorului asigura-te ca acesta corespunde cerintelor. 
Iesirea recomandata a incarcatorului este de DC 5V+/-0.25V si curentul din priza 
recomandat este de 100 mA pana la 500 mA. Tensiunea de incarcare excesiva 
poate deteriora castile.
Atentie: Se recomanda folosirea incarcatorului cu specificatiile de mai sus. Alte 
incarcatoare pot afecta garantia produsului si pot fi periculoase. Cablul din ambalaj 
se conecteaza la un incarcator certificat CCC sau la un calculator pentru a incarca 
produsul. 
• Incarcarea bateriei
Castile au bateria incorporata si nu poate fi inlaturata. Nu incerca sa scoti bateria din 
casti, vei strica produsul. Daca nu folosesti castile in mod current, pastreaza-le 
intr-un loc uscat si bine aerisit si incarca-le odata la doua luni
1. Daca indicatorul rosu lumineaza intermitent cu un semnal sonor, inseamna ca 
bateria castilor este consumata. Daca sunt lasate pornite, castile se vor opri 
automat atunci cand bateria este epuizata. In acest caz, va trebui sa reincarci 



castile conectand cablul inclus la portul de incarcare al castilor.
2. Conecteaza incarcatorul la o sursa de alimentare AC. 
3. Indicatorul rosu se aprinde atunci cand castile se incarca. Daca incarcarea 
castilor nu incepe atunci cand ati conectat cablul de incarcare, verificati ca ati 
conectat bine cablul de incarcare. Incarcarea completa a castilor dureaza in jur de 
doua ore. Indicatorul rosu se vas tinge, iar indicatorul albastru se va aprinde cand 
bateria este complet incarcata. Atunci, poti deconecta incarcatorul de la casti.
4. Bateria incarcata complet asigura aproximativ 8 ore de convorbire si 220 ore de 
stand-by. Timpul de vorbire si stand-by poate varia in functie de telefonul    mobil, 
setari, mod de folosire si mediul inconjurator



Situatii uzuale

Descrierea situatiei Cauza Solutia

Castile nu pornesc Baterie consumata 
Foloseste incarcatorul pentru o incarcare completa a 
castilor 

Butonul de deschidere nu a fost 
apasat corespunzator si pentru 
suficient timp. 

Apasa si mentine apasat butonul de pornire

Castile nu se incarca
Cablul de incarcare nu este 
conectat corespunzator

Reconecteaza cablul de conectare

Castile nu se opresc
Programul castilor are o eroare 
din cauza operarii incorecte 

Foloseste cablul pentru incarcare si reseteaza castile

Castile nu au intrat in modul de 
conectare

Activeaza modul de conectare al castilor 

Aplicatiei Bluetooth a 
telefonului mobil are o eroare

Opreste si reporneste telefonul pentru a putea face 
conexiunea cu aceste casti. 

In aplicatia Bluetooth nu 
se afiseaza castile/ 
conectarea esueaza.




